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Ακινα, 10/10/2017 

 

 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

 

Θ Παιδοψυχιατρικι Εταιρεία Ελλάδοσ–Ζνωςθ Ψυχιάτρων Παιδιϊν-Εφιβων 

χαιρετίηει τθ ςθμερινι Παγκόςμια Θμζρα Ψυχικισ Υγείασ, θ οποία φζτοσ 

επικεντρϊνεται ςτο ηιτθμα τθσ ψυχικισ υγείασ ςτο χϊρο εργαςίασ. Αν και εκ 

πρϊτθσ δεν φαίνεται να αφορά άμεςα τον παιδικό και εφθβικό πλθκυςμό οφτε 

και με τθν ζννοια τθσ παιδικισ εργαςίασ που δεν αποτελεί πρόβλθμα ςτθ χϊρα 

μασ, εντοφτοισ, ζμμεςα αγγίηει τουσ ανθλίκουσ μζςω των γονιϊν τουσ που είτε 

βιϊνουν δφςκολεσ ςυνκικεσ εργαςίασ είτε απλά δεν ζχουν εργαςία λόγω τθσ 

παρατεταμζνθσ κρίςθσ που ςοβεί ςτθ χϊρα μασ.  

Από τθν άλλθ, κα λζγαμε ότι, μεταφορικά, θ «δουλειά» των παιδιϊν και των 

εφιβων είναι το ςχολείο και τα μακιματά τουσ και είναι γνωςτό ότι τα ηθτιματα 

ψυχικισ υγείασ ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ είναι μζςα ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ 

ειδικότθτάσ μασ.  

Ωςτόςο, πζρα από τον κεματικό εςτιαςμό τθσ εκάςτοτε Παγκόςμιασ Θμζρασ, θ 

κάκε χϊρα ζχει τισ δικζσ τθσ προτεραιότθτεσ και ςε εμάσ κζματα όπωσ θ κζςθ 

παιδιϊν και εφιβων ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ κονωνικο-οικονομικζσ 

ςυνκικεσ ι τα προβλιματα των παιδιϊν μεταναςτϊν βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 

γραμμι.  

Αυτά, μαηί με άλλα ςθμαντικά ηθτιματα, όπωσ π.χ., αυτό των υπθρεςιϊν ψυχικισ 

υγείασ για παιδιά και εφιβουσ, απαςχόλθςαν το 10ο Πανελλινιο 

Παιδοψυχιατρικό Συνζδριο πριν ζνα δεκαιμερο, με μεγάλθ ςυμμετοχι ειδικϊν 

και επαγγελματιϊν από όλουσ τουσ χϊρουσ, αλλά και κεςμικϊν εκπροςϊπων από 

Ελλάδα και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Θ ςθμερινι Παγκόςμια Θμζρα Ψυχικισ Υγείασ μασ βρίςκει λοιπόν ςτον απόθχο 

του Συνεδρίου μασ, με όλα τα μείηονα κζματα ακόμα «ηεςτά» ςτο μυαλό όλων 

μασ και ςε μια διαρκι προςπάκεια διατιρθςθσ ενόσ ποιοτικοφ επιπζδου 
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φροντίδασ των παιδιϊν και των εφιβων ςτθ χϊρα μασ, ςε πείςμα των καιρϊν. 

 

Με τιμι, 

Για το Δ.Σ. τθσ Παιδοψυχιατρικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ-Ζνωςθσ Ψυχιάτρων Παιδιϊν & 
Εφιβων 

 

Ο Πρόεδροσ 
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